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Resumo: O Conselho da Comunidade acompanha o cotidiano das pessoas privadas de 
liberdade e observando a ausência do trabalho de reintegração social, buscou parceria 
entre a Universidade Estadual de Maringá para desenvolver o GDUCC, tendo por 
objetivo a promoção de encontros e diálogos autênticos, simétricos e transdisciplinares 
entre universitários, comunidade e encarcerados. Os inscritos participam de 

capacitação teórica e após iniciam o grupo semanal, totalizando dez encontros. Pelo 

diálogo o encarcerado desconstruirá a identidade padronizada do indivíduo criminoso e 
a comunidade resistirá contra os estereótipos permitindo identificações e divergências, 
entre si e o sujeito preso, sobretudo, reconhecendo e valorizando a humanidade.   

 

Palavras-chave: Diálogo; cárcere; comunidade, reintegração social.  

Abstract: The Council of the community accompanies the daily lives of imprisoned 
people and observing the absence of social reintegration work, sought partnerships with 
the State University of Maringa to develop the GDUCC, aiming the promotion of meetings 
and authentic dialogues, symmetrical and transdisciplinary between academics, 
community and imprisoned. The participants participate in theoretical training and then 
begin the weekly group, totalizing ten meetings. By the dialogue the incarcerated will 
deconstruct the standardized identity of the criminal individual and the community will 
resist against the stereotypes allowing identifications and divergences, among each 
other and the subject imprisoned, recognize and valuing humanity. 
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1. INTRODUÇÃO 

A política criminal carcerária no Brasil vem de longe ocorrendo de forma 

separada das políticas públicas de inclusão ou de reintegração das pessoas privadas 

de liberdade. 

 A história do tratamento desumano, degradante, 
criminalizador e fossilizador no sistema carcerário brasileiro 
vêm de longe. Sob as concepções do Direito Penal 
positivista legalista, a política criminal e o Sistema Penal 
Brasileiro – SPB padece de políticas públicas voltadas para 
o respeito e a dignidade da pessoa humana (XAVIER, 
2010). 

 

Atualmente o Brasil administra um dos maiores sistemas penais do mundo, 

onde a população carcerária está distribuída em várias unidades prisionais, incluindo 

penitenciárias industriais terceirizadas, presídios e cadeias públicas, casas de detenção, 

distritos e delegacias policiais, colônias agrícolas, centros de observação e 

recuperação, casas de albergados, hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico e os 

centros sócio educativos para adolescentes. Ressaltando que as cadeias públicas são 

comparadas como verdadeiros calabouços pelo fato de estarem abarrotadas de 

pessoas encarceradas. 

Com este quadro caótico os estudiosos tentam buscar medidas para amenizar 

esta questão e propor alternativas penais, tendo em vista a diminuição da 

criminalidade, onde destacamos a criminologia como um campo de conhecimento que 

articula estudos teóricos com um saber empírico, ampliando os saberes na área do 

crime e do controle social, assim como os sujeitos afetados pelo sistema de controle 

ou que nele atuam. 

Como espaço privilegiado do ensino, pesquisa e desenvolvimento de um olhar 

crítico, a universidade tem um importante papel de transformação social, não se 

restringindo à reprodução do conhecimento, mas expandindo-se enquanto um espaço 

de reflexão sobre a realidade. 

A universidade deve, portanto, pensar alternativas para o enfrentamento de 

problemas sociais e, mais especificamente, no que diz respeito à criminologia, deve 

fomentar maneiras de ampliar os canais de interação presídio-comunidade, 
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proporcionando uma relação simétrica que possibilite um diálogo de duas vias, com 

entendimento, compreensão e amadurecimento de todas as partes. 

A pena privativa de liberdade se constituiu historicamente como um modelo de 

exclusão e segregação, afastando a pessoa presa de sua comunidade. Este modelo 

deve ser superado pelo encontro e pela reaproximação entre a parcela presa e a 

parcela livre da sociedade, entendendo que todos os sujeitos, independentemente de 

sua condição, fazem parte da sociedade; especialmente porque uma das funções da 

pena, é justamente reintegrar o sujeito à sociedade para a qual ele irá retornar e 

conviver após a sanção, ou seja, promover sua inclusão social. 

 

Baratta (1990) propõe o termo reintegração social, para 
designar o objetivo a ser perseguido no trabalho de 
assistência aos presos e de facilitar-lhes o reingresso na 
sociedade. Entende ele por reintegração social todo um 
processo de abertura do cárcere para a sociedade e de 
abertura da sociedade para o cárcere e de tornar o cárcere 
cada vez menos cárcere, no qual a sociedade tem um 
compromisso, um papel ativo e fundamental.  A reintegração 
social supõe ter havido no passado uma marginalização 
primária, pela qual o indivíduo segregado passou a 
desenvolver com a sociedade uma relação de antagonismo 
e de exclusão crescente. 

 

Criminólogos críticos propõem que a solução para o cárcere é a diminuição 

tanto qualitativa quanto quantitativa do encarceramento, diminuindo muros subjetivos 

e promovendo encontros e aproximações entre o cárcere e a sociedade, superando a 

cisão e as dicotomias “bom-mau”, “cidadão-delinquente”. 

A reintegração constitui uma via de mão dupla, a abertura de um processo de 

comunicação a partir do qual os presos se reconheçam na sociedade e está se 

reconheça na prisão, sendo que ambos têm responsabilidade por essa reaproximação. 

É diferente da visão de “ressocialização” na qual o indivíduo preso é visto como objeto 

de intervenção penal e lhe é exigido readequar-se valorativamente como condição de 

seu retorno à sociedade, desconsiderando que o fenômeno criminal está 

intrinsecamente ligado às ambiguidades e contradições sociais. 

A política criminal hoje conta com um importante aliado que é o Conselho da 

Comunidade, onde busca fazer a interação entre todos os órgãos ligados a execução 

penal, principalmente no tocante a elaboração, implantação e implementação de 

projetos sociais para atender as demandas existentes na área desta política e que hoje  
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sofre um desmonte e descaso por parte do Estado onde não vem cumprindo o seu 

papel enquanto provedor de recursos para esta área.    

Os Conselhos da Comunidade é um órgão da execução penal definido pela Lei 

7.210/1984 – Lei de Execução Penal (LEP), que tem por objetivo a ligação comunitária 

para os programas destinados aos problemas referentes ao delito, as pessoas 

privadas de liberdade e a pena. Devem possibilitar o exercício da democracia 

participativa na execução penal e da aproximação da sociedade com o cárcere. 

(DAUFEMBACK, 2013). 

Segundo a instrução normativa conjunta nº 01/2014 no art. 2º diz,   

 

O Conselho da Comunidade é órgão da execução penal e tem 
por finalidades promover a participação da sociedade na 
execução da pena, providenciar assistência aos presos, 
egressos e seus familiares, bem como auxiliar o Poder 
Judiciário e o Ministério Público na execução e 
acompanhamento das penas privativas de liberdade, das 
penas restritivas de direito, da pena de multa, do livramento 
condicional, da suspensão condicional da pena, da 
suspensão condicional do processo e das transações penais 
(p.2). 

 

Os órgãos da execução penal estão enumerados no art. 61 da lei de execução 

penal. São eles: o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; o Juízo da 

Execução; o Ministério Público; o Conselho Penitenciário; os Departamentos 

Penitenciários; o Patronato; o Conselho da Comunidade e a Defensoria Pública. 

No art. 4º da INC nº 01/2014 nos diz que incumbirá para o Conselho da 

Comunidade, “IV – oportunizar a participação de presos, cumpridores de penas e 

medidas alternativas, egressos e familiares, nos programas assistenciais, de educação, 

formação para trabalho e colocação profissional existentes na rede social; V – fomentar 

a criação de programas, projetos e serviços voltados especificamente a presos, 

cumpridores de penas e medidas alternativas, egressos e familiares”.  

O Conselho da Comunidade da Comarca de Maringá desenvolve a sua atuação 

profissional voltado para os preceitos dos direitos humanos, desenvolvendo projetos 

sociais que venha contribuir para a reintegração da pessoa cumpridora de uma medida 

penal e seus familiares. Para o desenvolvimento dos projetos o Conselho conta com 01 

(uma) assistente social, com a carga horária de 30 horas semanais e 01 (uma) auxiliar 

administrativa, com a carga horária de 40 horas semanais, ambas contratadas no 
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regime celetista.  O Conselho conta ainda com 03 (três) estagiárias do curso de serviço 

social, que tem contribuído muito no desenvolvimento das atividades inerentes da área.  

Neste sentido, o Conselho da Comunidade em parceria com a Universidade 

Estadual de Maringá vem desenvolvendo o Projeto Grupo de Diálogo Universidade-

Cárcere-Comunidade - GDUCC buscando promover a participação e a aproximação 

entre a sociedade civil que goza de seu estado de liberdade e aquela outra que, apesar 

de não ter deixado de ser sociedade, encontra nos muros dos cárceres barreiras 

explícitas e implícitas, respectivamente, à sua reintegração social. 

Na verdade, o ponto alto do GDUCC está exatamente nesta perspectiva de 

interação plural, que passa a ser encarada e trabalhada com um novo olhar, qual seja, 

o de pensar, não numa reintegração social de mão única (apenas dos encarcerados), 

mas de mão dupla, pois que também a sociedade deve se abrir ao cárcere, tanto 

quanto o cárcere deve se abrir para a sociedade. É na esfera desta relação dialética 

que o GDUCC espera cumprir seus objetivos, que se inserem na promoção do diálogo 

verdadeiro, do olhar desapegado de preconceitos, do convívio destemido e da 

valorização humana. 

 

2. OBJETIVO 

 

O Grupo de Diálogo Universidade-Cárcere-Comunidade – GDUCC tem por 

objetivo a promoção de encontros e diálogos autênticos, simétricos e transdisciplinares 

entre universitários, pessoas da comunidade e pessoas em cumprimento de pena 

privativa de liberdade, visando construir uma “ponte” entre pessoas da sociedade livre 

e pessoas privadas de liberdade no cárcere visando a reintegração social.  

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

O GDUCC é um Projeto de Extensão que surgiu vinculado à Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo – FDUSP – e foi idealizado pelos Professores 

Livres Docentes Dr. Álvino Augusto de Sá e Sérgio Salomão Shecaira em 2006, no 

âmbito do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia.  
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Em reunião ordinária do Grupo Investigações sobre Punição - GIP, no dia 04 

de dezembro de 2015, na Universidade Estadual de Maringá – UEM, membros do 

Conselho da Comunidade de Execuções Penais da Comarca de Maringá/PR, 

estiveram presentes e explanaram sobre o Projeto GDUCC, propondo uma parceria 

entre Universidade, o Conselho da Comunidade e as Unidades Prisionais, para a 

implantação deste trabalho na Comarca de Maringá/PR.  

A principal justificativa do projeto é a ausência deste trabalho de reintegração 

social para as pessoas privadas de liberdade em Maringá, fato este observado pelo 

Conselho da Comunidade, que acompanha o cotidiano dentro das Unidades 

Prisionais, onde os encarcerados permanecem desenvolvendo sempre as mesmas 

atividades rotineiras e o próprio abandono e descaso por parte do Estado em relação 

a esta população, onde não promove ações que possibilitem a reintegração social e 

nem tão pouco possui equipe de profissionais para atender está demanda.  

O GDUCC traz esta experiência mútua de aceitação social, com possibilidade 

de integração entre segmentos da sociedade tradicionalmente distantes 

(universidade/sociedade de um lado e de outro, o cárcere). Tudo isso por meio de um 

debate sobre temas importantes para a academia e para os presos, temas esses que 

permeiam, de forma clara ou velada, tanto a interação universidade-cárcere, quanto a 

relação destes com a comunidade. 

Por meio das discussões os membros presentes na reunião decidiram pela 

elaboração e formalização do Projeto de Extensão, seguindo todos os tramites legais 

necessários para a sua execução, inclusive com assinatura de Termo de Cooperação 

Técnica entre o Conselho da Comunidade de Execuções Penais da Comarca de 

Maringá/PR, Universidade Estadual de Maringá – UEM e Unidades Prisionais de 

Maringá/PR - Secretária de Segurança Pública e Administração Penitenciária – SESP.   

  

4. MÉTODO 

 

Num primeiro momento a Universidade realiza a abertura de um edital de 

chamamento público para todos os estudantes e membros da comunidade que tenham 

interesse em participar do Projeto que é coordenado pelo Departamento de Direito 

Privado e Processual da UEM, no entanto todos os estudantes das Instituições de 

Ensino Superior – IES de Maringá que tiverem interesse em participar do projeto podem 
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se inscrever. Após a inscrição, todos participarão de uma capacitação teórica, onde 

serão discutidos temas relacionados a criminologia, cárcere, Direitos Humanos, 

condutas éticas, entre outros. Ao término da capacitação é realizado um sorteio entre 

os membros para dar início as atividades dentro das unidades prisionais, por meio de 

encontros práticos. Da mesma forma com o apoio da direção da Unidade Prisional 

haverá a seleção prévia dos internos, tendo em vista verificar o interesse e a 

disponilidade dos mesmos para participar do projeto.  

Dentro do cárcere as atividades acontecerão da seguinte forma: um encontro 

semanal de diálogo entre os encarcerados, estudantes e membros da comunidade, 

sempre as terças-feiras no período da vespertino, somando um total de dez encontros.  

Os encontros contam com a presença de um coordenador geral, encarregado de 

conduzir o grupo. A dinâmica utilizada no grupo são os círculos de discussões temáticas. 

Parte dos temas serão propostos pelos/as acadêmicos e membros da comunidade e 

outra parte pelas pessoas privadas de liberdade. Trata-se de temáticas amplas, que 

envolvem debates sobre direitos humanos e cidadania. Ao término de cada encontro, é 

realizada entre a equipe e profissionais do presídio, se for o caso, uma reunião de 

discussão, avaliação e supervisão sobre o trabalho ocorrido, inclusive com relatoria, 

sobre o impacto da participação dos membros no encontro. Destacamos ainda que a 

dinâmica de coordenação preconiza a alternância de papéis, sendo que a cada encontro 

dois participantes coordenam as atividades do grupo e um outro membro se reposabiliza 

pelo registro, garantindo desta forma o comprometimento de todos/as, facilitando 

inclusive à apropriação do projeto.  Além do mais, como o objetivo principal do Projeto 

é o princípio de simetria de funções do grupo em relação aos presos, é proposto que 

em um dos encontros as próprias pessoas privadas de liberdade elaborem e coordenem 

as atividades do dia, tendo liberdade para escolha de dinâmicas ou de temas que 

queiram discutir. As discussões e debates em grupo sobre temas diversos, envolvem, 

numa relação de igualdade, onde estudantes, profissionais, membros da comunidade e 

encarcerados, se benefíciam enquanto seres humanos a partir da experiência do 

diálogo.  

 

5. RESULTADOS OBTIDOS 

 

O GDUCC não visa à melhoria do cárcere e nem propriamente da vida no 

cárcere, de acordo com Sá (2013), mas trabalha com o reencontro de partes 
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historicamente conflituosas, trabalha com o diálogo dentro do contexto do conflito, 

propicia, assim, uma possibilidade de amadurecimento na forma de lidar com o conflito. 

Os resultados obtidos são imensuráveis, pois na medida em que se vê a inclusão social 

numa dimensão objetiva, a integração entre todos os participantes, diminuindo 

preconceitos, quebrando barreiras, ampliando a cidadania, enfim podemos afirmar que 

os objetivos são alcançados. Ocorre ainda uma mudança no olhar de todos para com o 

cárcere, onde os participantes (estudantes e comunidade externa), começam a 

enxergar que dentro do cárcere existem pessoas, que pertencem a um grupo social, e 

aí o GDUCC cumpriu o seu papel quanto a reintegração social.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sucesso de uma intervenção numa unidade prisional depende da habilidade e 

sensibilidade dos executores do projeto. A abertura do cárcere para a sociedade está 

sujeita a uma série de circunstâncias externas e independentes da sociedade, que 

podem comprometer a intervenção. 

 Quando a comunidade se aproxima do cárcere, ela se depara com regras, 

hierarquias e modos de fazer que escapam ao seu controle, e em muitas vezes, até do 

que determina a lei, desta forma o GDUCC possibilita aos estudantes e a comunidade 

perceberem estas relações que existem dentro do cárcere, esses modos de fazer regras 

que fogem das normas convencionais.  

Desta forma o diálogo simétrico é um instrumento chave que compõe os 

trabalhos do GDUCC e que vai quebrar estas barreiras, trazendo outro olhar para todos 

os membros envolvidos. É por meio deste diálogo que a pessoa privada de liberdade 

vivenciará a desconstrução de uma identidade padronizada do indivíduo bandido ou 

criminoso. De outra partida, a comunidade, ao aproximar-se do cárcere, resistirá contra 

os estereótipos ao permitir-se o diálogo com o encarcerado, reconhecendo 

identificações e divergências entre si e o sujeito preso e, sobretudo, reconhecendo e 

valorizando a humanidade. 

  E o que diferencia um trabalho de reintegração social, é que a reintegração não 

busca a reforma moral do indivíduo, mas sim reduzir o impacto do aprisionamento sobre 

a pessoa privada de liberdade.   

A implantação do GDUCC em Maringá de início foi em uma Unidade Prisional, 

onde confessamos que não foi uma tarefa tão simples assim, pois houve um pouco de 



 

9 

 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

resistência por parte dos agentes penitenciários, pelo fato de estarem envolvidos num 

modelo padrão de trabalho de atendimento aos encarcerados e não conseguiam 

perceber a grandiosidade do projeto. Com o passar do tempo, na medida que foram 

percebendo a importância e o impacto que o projeto vinha trazendo na vida destas 

pessoas, começaram a mudar os seus olhares e interagirem com o grupo (estudantes, 

comunidade e encarcerados) de forma diferente. Para os estudantes e comunidade, a 

estes sim, acreditamos que foram os mais beneficiados, pois eles sentem todas as 

consequências do que é uma privação da liberdade quando estão dentro da Unidade, 

mas ao mesmo tempo gozam desta liberdade lá fora ao saírem do cárcere ao término 

do grupo. Para as pessoas privadas de liberdade, os relatos demonstraram o quanto 

este projeto fez e está fazendo a diferença, quando permite o repensar sobre suas vidas, 

suas atitudes, e se permitem uma nova oportunidade de reconstruir suas histórias e 

principalmente que a sociedade não está de costas para eles e sim que ainda existem 

pessoas que acreditam no ser humano. Claro que se depender do Estado, com certeza 

nada disto estaria acontecendo, pois este sim vira as costas e afirmamos isto, pois 

acompanhamos os descasos nos cortes de recursos, na falta de infraestrutura, de 

recursos humanos, ou seja não está cumprindo o seu papel enquanto provedor das 

políticas públicas para esta área.  

Temos a destacar a grande importância do projeto, pois mais duas Unidades 

Prisionais já solicitaram a implantação deste trabalho, por perceberem a importância do 

diálogo, numa forma tão simples, simétrica, horizontal e que realmente traz resultados 

impactantes na vida de todas as pessoas envolvidas. Hoje podemos dizer que a partir 

da nossa experiência, temos com objetivo de divulgar o GDUCC e que outros 

profissionais tenham interesse de levá-lo para outros municípios do Estado do Paraná, 

que tem Unidades Prisionais.       
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